
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA „LATO W MIEŚCIE 2021”  

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 

1. Imię i nazwisko uczestnika / wiek 

………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Telefon kontaktowy (rodzice /opiekunowie) 

…………………………………………………………………………………………………………………  

3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………  

4. Termin zajęć (proszę podać daty) 

………………………………………………………………………………………………………………..  

5. Dane (imię i nazwisko) osób uprawnionych do odbioru dziecka z zajęć: 

………………………………………………………………………………………. 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w zajęciach organizowanych przez Pracownię 

Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc w ramach Programu „Lato w 

Mieście 2021”.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Lato w Mieście 2021” przez Administratora Danych 

Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w celu uczestniczenia w warsztatach (zgodnie z 

rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony danych osobowych).  

8. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed zajęciami 

organizowanymi przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc jak też po ich zakończeniu.  

9. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.  

10. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

promocyjnych Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc/ programy, foldery, plakaty, zdjęcia, 

strona www i Facebook. 

11. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnika zajęć i w pełni akceptuję jego 

treść.  

12. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Administratorem danych 

osobowych zbieranych od uczestników warsztatów jest Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta 

Sierpc. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w zajęciach. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do: a) dostępu do 

swoich danych osobowych, b) poprawiania danych osobowych.  

 

…..……….………………………………………………………………….. 

 Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna 


